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Cartec bilpleieprodukter
Cartec BV er en av europas ledende 
produsenter av profesjonelle produkter til den 
internasjonale bilindustrien. Ved å 
kontinuerlig forbedre våre produkter og 
prossesser, basert på tilbakemeldinger fra 
kunder over hele verden, lager vi produktene 
du vil trenge i din bilhverdag.

Produkt størrelse Forpk. .Produkt
nr.P
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500ml 12 1003/05

1l 1 1003/10

500ml 12 1005/05

1l 6 1005/1

1l 6 1004/1

Beskrivelse

Super Lakkrens
En silikonfri lakkrens. Et produkt som fugnerer utmerket for å 
reparere falmet, matt og ripete lakk. Den fjerner enkelt riper 
som er forårsaket av børstevask. Kan påføres både for hånd, 
eller med maskin. Bruk Perfect Polish eller expres wax for å gi 
mer glans etter behandling. 

Paint Compound
En silikonfri lakkrens. Perfekt til å  reparere riper og slitt lakk. 
Paint Compound gjennoppretter lakkens opprinnelige farge og 
glans. For et ekstra glansfult resultat, fullfør jobben med Perfect 
Polish.

Perfect Polish 
En unik kombinasjon av rens og voks i én formulering. Som 
renser, polerer og vokser i en enkel påføring. Gjenoppretter 
glansen i lakken og fjerner riper. Kan brukes for hånd eller 
med maskin.

Perfect Polish (silikonfri) 
En unik kombinasjon av rens og voks i én formulering. Som 
renser, polerer og vokser i en enkel påføring. Gjenoppretter 
glansen i lakken og fjerner riper. Kan brukes for hånd eller 
med maskin.

Excellent PTFE Wax 
En meget sterk PTFE voks. Som gir langvarig holdbarhet med 
optimal beskyttelse. Hurtigvirkende og lett å påføre uten å 
etterlate hvite flekker på bilens plastikk. Gir en finish med høy 
glans, og et beskyttende lag etter avtørking. 

500ml 12 1006/05

1l 6 1006/1
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5l 4 1005/5

500ml 12 1600/05
1l 6 1600/1

5l 4 1600/5
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.
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E An extremely High Quality Wax, giving a long lasting 

protection. Excellent for new paintwork or following 
polishing with Super Paint Cleaner. Suitable for use 
by hand or polishing machine.

EXPRESS WAX

1l 6 1009/1

200gr 6 3041/2

200gr 6 3041/3

Medium 1 3041/7

Fin 1 3041/9

500ml 12 1057/05

5l 4 1057/5

1l 6 1011/1/W

5l 4 1011/5

Beskrivelse

Express Wax 
En ekstrem høykvalitets voks, som gir en langvarig beskyttelse. 
Utmerket for ny lakk eller etter bruk av Super Lakkrens. Kan 
påføres for hånd eller med maskin.

Glass Polish  
Glass polish er en støvfri og kraftig rensekrem for fjerning av 
smuss, fett og nikotin fra bilens vinduer. Dette middelet vil ikke 
legge igjen merker på gummilister.

Fast Glaze
Fast Glaze gir lakken en perfekt glans. Fast Glaze brukes for å gi et 
nytt og polert belegg, og en rask og jevn glans. Fast Glaze gir lakken 
en fantastisk glans. Voksen etterlater ingen skjolder eller 
hologrammer. Fast Glaze fungerer ekstremt rask og effektiv, selv på 
mørke farger. Fast Glaze inneholder ingen slipemidler, og etterlater 
derfor ingen hvite rester på plast.

Fast Glaze Startpakke
Startpakke for Fast Glaze. Inneholder 6x1l flasker med trigger. 
Komplett med microfiberkluter og en praktisk flaskeholder.

Gold Wax 
Gold Wax er en flytende hardvoks. Utviklet spesielt for ny lakk eller 
etter bruk av Perfect polish eller Super Lakkrens. Gir en spesiell 
kombinasjon av høykvalitets voksresultat i en dyp glans og varig 
beskyttelse. Gold Wax er lett å jobbe med på grunn av den unike 
formulering og etterlater ingen hvite rester på syntetisk materiale.

Clay-bar grov/rød
Clay-bar er utviklet for rask og trygg fjerning av forurensing fra 
overflaten på lakk, glass og krom osv. Clay-bar er også svært egnet 
til å fjerne malingsflekker. Det gjør flekkete, grove og rue overflater 
glatte. bruksområder: Malingsflekker, Jernbanestøv, støvpartikler 
fra industriområder, sevjen
fra trær og oksidering fra sur nedbør. (Grov)

Clay-bar fin/blå
Clay-bar er utviklet for rask og trygg fjerning av forurensing fra 
overflaten på lakk, glass og krom osv. Clay-bar er også svært egnet 
til å fjerne malingsfl ekker. Det gjør flekkete, grove og rue overflater 
glatte. bruksområder: Malingsfl ekker, Jernbanestøv, støvpartikler 
fra industriområder, sevjen
fra trær og oksidering fra sur nedbør. (Fin)

Clay-pad 150mm
Clay-pad er spesielt utviklet for fjerning av malingsflekker, 
tjæreflekker, støv eller rustpartikler på lakk. Kan brukes for hånd 
eller med maskin.

1 1011/S
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500ml 12 1007/05

1l 4 1007/1

5l 1 1007/5
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3041/8

Medium 1 3041/13
Fin 1 3041/14

Beskrivelse

Claypadholder
Et hjelpemiddel til bruk av Clay-pad.

Clay-cloth
Clay kluten fjerner trygt og enkelt flekker på lakk-, glass-, chrome- 
osv. -overfater. Den er lett å bruke før polering, mens du vasker 
bilen. Fjerner: lakk- og malingsrester, jernbanestøv, kvae, 
oksidering fra sur nedbør. (er tilgjengelig med fin og medium 
grovhet.)	

Clay-grip
Clay-grip er spesielt utviklet til bruk sammen med andre 
clayprodukter. Den lager et fint og beskyttende lag som fungerer 
som smøring til clay-bar, -klut og -pad.

500ml 12 1541/05
5l 4 1541/5
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

500ml 1 1101/05
5l 1 1101/5

500ml																			 12           1103/05	

1l 1 1103/1
5l 1 1103/5
25l 1 1103/25

Beskrivelse

Motor-Fresh  
Motor-Fresh er en eksepsjonell motordressing for alle deler av 
motorer. Når behandlet, er alle syntetiske- og gummi-motordeler 
gjenopprettet til en naturlig glansfull finish.

Motor-Fresh (silikonfri) 
Motor-Fresh er en eksepsjonell motordressing for alle deler av 
motorer. Når behandlet, er alle syntetiske- og gummi-motordeler 
gjenopprettet til en naturlig glansfull finish.

Dash-Fresh  
Interiørdressing for rengjøring av plastdeler, dashbord og taktrekk. 
Etterlater en myk (ikke skinnende) finish til alle overflater. Dash-
Fresh etterlater ingen klissete rester som andre produkter på 
markedet, og vil dermed ikke tiltrekke støvpartikler eller gi  
solgjenskinn. Bare spray på en klut og tørk berørte områder, og 
tørk av til du får ønskelig resultat.

Dash-Fresh (Silikonfri) 
Interiørdressing for rengjøring av plastdeler, dashbord og taktrekk. 
Etterlater en myk (ikke skinnende) finish til alle overflater. Dash-
Fresh etterlater ingen klissete rester som andre produkter på 
markedet, og vil dermed ikke tiltrekke støvpartikler eller gi 
solgjenskinn. Bare spray på en klut og tørk berørte områder, og 
tørk av til du får ønskelig resultat.

Vinyl/TP-49
En nyskapende og svært effektiv hurtig tørkende siliconbasert 
utvendig plast-, gummi- og dekkfornyer. TP-49 forbedrer og 
renovere plast og gummi. Det vil etterlate et stilig ferdig resultat og 
er ikke skinnende. Hurtigtørkende formel sikrer at det ikke blir 
noen vertikale linjer når bilen kjører, enten det regner eller er tørt 
vær.

Vinyl (Silikonfri) 
En nyskapende og svært effektiv hurtig tørkende siliconbasert 
utvendig plast-, gummi- og dekkfornyer. TP-49 forbedrer og 
renovere plast og gummi. Det vil etterlate et stilig ferdig resultat og 
er ikke skinnende. Hurtigtørkende formel sikrer at det ikke blir 
noen vertikale linjer når bilen kjører, enten det regner eller er tørt 
vær.

Bumperplast 
Gir et langvarig og beskyttende belegg på støtfangere og andre 
plastdeler på bilen. (Ikke egnet for dekk!)

1l 6 1117/1

5l 4 1117/5

10l 1 1117/10

7

500ml 1 1601/05
5l 1 1601/5

500ml 12 1603/05

1l 6 1603/1

5l 1 1603/5

500ml                    12           1105/05 

1l 6 1105/1

5l 1 1105/5

25l 1 1105/25

500ml 12 1605/05

5l 1 1605/5
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

20l 1 1124/20

200l 1  1124/200

8

500ml 12 1127/05

1l 6 1127/1

5l 1  1127/5

25l 1 1127/25

Beskrivelse

Tyre Care  
Et silisiumholdig rengjørings- og beskyttelsesprodukt. Spesielt 
utviklet for dekk. Beskytter dekkene, og gir en naturlig og fin farge. 
Tyre Care tørker raskt og er ikke fettete.

Rubber Shine
Rubber Shine er et silikonfritt rense- og forbedringsprodukt, 
spesielt utviklet til gummideler som matter og dekk. Denne 
løsemiddelfrie formuleringen inneholder balsamerende 
ingredienser. Rubber Shine gir gummiens farge og glans tilbake.
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

25l 1 1207/25

10l 1 1216/10

25l 1 1216/25

60l 1 1216/60

200l 1 1216/200

1000l 1 1216/1000

500ml 12 1211/05

Beskrivelse

All Purpose Cleaner
En flott kraftig såpe og trafikkfilmfjerner. Veldig effektivt for 
rengjøring av møbeltrekk, dørpaneler, instrumentbord etc. Fjerner 
nikotin, trafikkfilm, fett og olje FANTASTISK som 
fluefjerner i sommermånedene

Textile Cleaner 
Textile Cleaner er et høykonsentrert rengjøringsmiddel for tekstiler. 
Det fjerner olje, fett, nikotin og andre tøffe flekker fra f.eks bilsetetrekk, 
bilmatter og tepper. Takket være en spesiell polymerbase etterlater 
Textile Cleaner en fin og beskyttende film. Dette gjør at overflaten ser 
ut som ny, og den forblir ren lenger.

Interior Cleaner
Et høykonsentrert rensemiddel for bruk på interiør i bil. Fungerer 
veldig godt på dashboard, dørpaneler og tekstiler. Fjerner fett/olje, 
insekter, nikotin og merker etter kulepenn. Veldig effektiv til rens 
av møbeltrekk, plastikk, tekstiler og karosseri. Interior Cleaner 
etterlater ingen hvite merker på plastikken.

Copolymer fjerner
Et svært konsentrert produkt for sikker og permanent fjerning av 
copolymer transit wax, som produsentene legger på nye biler for å 
beskytte bilens lakk under transport.

Glass Klar
Duggfri glassrengjøringsvæske til å fjerne smuss fra kjøretøyets 
vinduer og speil, inni og utenpå. Vil ikke tåke opp på vinteren eller 
etterlate regnbuemerker på glasset. Lett oppnåelige profesjonelle 
resultater. Sterkere formel.

Glass Klar Pluss
Duggfri glassrengjøringsvæske til å fjerne smuss fra kjøretøy-ets 
vinduer og speil, inni og utenpå. Vil ikke tåke opp på vinteren eller 
etterlate regnbuemerker på glasset. Lett oppnåelige profesjonelle 
resultater. Sterkere formel. 

Truck Foam XR-500  
Kraftig rengjøringsmiddel for fjerning av fastsittende skitt og vei 
skitt fra biler, lastebiler og presenninger. Tørker på feilfritt. Kraftig 
løser av fett og olje i verkstedet.

Multi Degreaser  
Multi Degreaser er er spesielt utviklet for å raskt fjerne 
petroliumbaserte beskyttende lag på nye biler. Den er 
også utmerket til motorvask og til delevask. Multi Degraser er 
parfymefri og behagelig å jobbe med. 

500ml 12 1203/05

1l 1 1203/1

5l 1 1203/5

25l 1 1203/25

500ml 12 1204/05

1l 1 1204/1

5l 1 1204/5

25l 1 1204/25

500ml 12 1205/05

1l 1 1205/1

5l 1 1205/5

25l 1 1205/25

5l 1 1210/5

1l 1 1210/1 

25l 1 1210/25

1l 6 1217/1/12

25l 1 1217/25

200l 1 1217/200
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

10l 1 1228/10

25l 1 1228/25

200l 1 1228/200

10l 1 1229/10

25l 1 1229/25

200l 1 1229/200

10kg 1 1221/10

Beskrivelse

Multi Degreaser (Special)  
Egnet for rask fjerning av parafinbelegg på nye biler. I tillegg kan 
man bruke det for rengjøring av motorer, maskiner og deler. Multi 
Degreaser er spesielt emulgerende med vann. 

Wheel Cleaner (syrefri)
Kraftig, Innovativ og syrefri Felgrens. Fjerner enkelt bremsestøv fra 
stål-og lettmetallfelger samtidig som det ikke skader plastdeler.

Oksalsyre  
Oksalsyre som løses opp i vann. Brukes til å fjerne flygerust eller 
industriell forurensning. Det er anbefalt å behandle bilen med 
Express Wax etter syrebehandling.

Tjærefjerner
Utviklet for å fjerne tjære og bitumen raskt fra lakken.

Tar & Glue Remover  
Fjerner raskt sprut av tjære- og bitumenrester. Fjerner også rester 
Tectyl. Også egnet for rask fjerning av limrester.

MV-40
Kraftig produkt for rengjøring av motorrommet. Det fjerner enkelt
olje, fett og Tectyl. MV 40 er også brukt på andre skitne overflater.
Det er et løsemiddelfritt produkt. Også egnet for rengjøring av
verkstedgulv.

Kristalwax  
Produkt for klargjøring av nye biler. Det fjerner eventuelle rester fra 
Tectyl og parafinvoks, og gir en god glans og beskyttelse.

Break Cleaner
Et produkt spesielt utviklet for rengjøring og avfetting 
av bremse- og koplingsdeler.

10

1l 6 1218/1/12
25l 1 1218/25
200l 1 1218/200

500ml 12 1220/05

1l 6 1220/1

10l 1 1220/10

25l 1 1220/25

200l 1 1220/200

1l 6 1225/1

5l 1 1225/5

25l 1 1225/25

1l 6 1227/1

5l 1 1227/5

25l 1 1227/25

500ml 12 1231/05

25l 1 1231/25
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

1l 12 1233/1

25l 1 12311/25	

10l 1 1235/10

25l 1 1235/25

500ml	 12           1241/05

10l 1             1241/10

25l 1 1250/25

Beskrivelse

Break Cleaner Alternativ
Produkt for rengjøring og avfetting av bremsekomponenter og 
clutch. Svært kraftig avfettende egenskaper.

Quicksol  
Quicksol er et spesielt rengjøringsprodukt basert på løsemidler for 
rask rengjøring av småflekker. Quicksol fjerner raskt og grundig 
tjære og limrester, silisium, Tectyl, fett, kopolymer og så videre.

Thinner
For rengjøring av malingssprøyter, verktøy, pensler og lignende.

Defoamer
Produkt for å hindre skumdannelse i høytskummende vaskemidler.

Sticker Remover
Passer for raskt å fjerne klistremerket og lim. 

Demi-water 
Demineralisert vann som er fritt for urenheter, mineraler og salter.

Twister Comfort  
Twister Comfort er en allsidig konsentrert trafikkfilmfjerner og 
såpe. Det kan fortynnes med opptil 20-40 deler vann avhengig 
smusstype som skal fjernes.

Rail Traffic Cleaner 100-Plus    
Et konsentrert og kraftig rengjøringsmiddel. Utmerket til å fjerne 
jernbanestøv. Trygt å påføre på lakkerte overflater.

1l 6             1800/1

10l 1 1800/10

25l 1 1800/25

200l 1 1800/200
1000l 1 1800/1000

500ml	 12           1239/05

10l 1             1239/10
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5l 1 1407/5

25l 1 1407/25

200l 1 1407/200
1000l 1 1407/1000
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

10l 1 1805/10

25l 1 1805/25

200l 1 1805/200
1000l 1 1805/1000

Beskrivelse

Acid Clean 
Acid Clean er et sterkt og syrlig industrielt rengjøringsprodukt. 
Egnet for fjerning av kalk (kritt), rust og  jern fra syrefaste 
overflater (alltid test syremotstanden på overflaten før bruk!) 

Aluminium Cleaner (Jet Clean) 
Er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel, spesielt utviklet for 
raskt og grundig, å rengjøre fly og helikoptre.

25l 1 1814/25

200l 1 1814/200
1000l 1 1814/1000

12
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

10l 1 1251/10

25l 1 1251/25

200l 1 1251/200
1000l 1 1251/1000

Beskrivelse

Wax Shampoo 
Shampo med voks. Etterlater en blank og fin overflate etter vask.

Splash Shampoo   
En  ultrakonsentrert shampo, som gjør at vannet perler seg på bilen 
etter vask. Brukt av profesjonelle leiebilfirmaer, verksteder og 
forhandlere hvor hurtighet og kvalitet er avgjørende. Gir et 
“nypolert” utseende - selv når kjøretøyet ikke har blitt polert! 
Brukes av profesjonelle bilpleiere over hele landet.

Aktiv Shampo  
En svært konsentrert Shampoo for manuell vask av biler.

Easy Wash  
En god shampo til bilvask. Brukes sammen med Easy Dry. Kan lett 
fortynnes til 1:50 med vann.	

Easy Dry 
Et produkt som gjør at bilen tørker av seg selv etter vask med Easy 
Wash. Du trenger ikke pusseskinn! Tørker inn uten å etterlate spor 
av kalk eller shampo.

13

500ml 12 1209/05

1l 6 1209/1

25l 1 1209/25

200l 1 1209/200

500ml 12 1212/05

1l 6 1212/1

25l 1 1212/25

200l 1 1212/200

1l 6 1213/1

25l 1 1213/25

200l 1 1213/200

10l 1 1252/10

25l 1 1252/25

200l 1 1252/200
1000l 1 1252/1000
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

200ml 24 1300/02

1l 6 1300/1

10l 1 1300/10

20l 1 1300/20

200ml 24 1301/02

1l 6 1301/1

10l 1 1301/10

20l 1 1301/20

200ml 24 1302/02

1l 6 1302/1

10l 1 1302/10

20l 1 1302/20

200ml 24 1303/02

1l 6 1303/1

10l 1 1303/10

20l 1 1303/20

200ml 24 1304/02

1l 6 1304/1

10l 1 1304/10

20l 1 1304/20

200ml 24 1305/02

1l 6 1305/1

10l 1 1305/10

20l 1 1305/20

1l 1 1310/01

Beskrivelse

Carfum Lavender
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Spring
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Beach
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Leather
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Sweet Candy
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Blue Ocean
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 

Carfum Startpakket
Carfum er et svært konsentrert luftrenserprodukt, som gir en 
behagelig lukt. Den er laget for å fortrenge ubehagelige lukter fra 
interiøret. Vonde lukter blir erstattet av en hyggelig og frisk duft. 
Pakken leveres komplett med 6x1l flasker med alle duftene, og en 
praktisk veggholder.

Carfum Variobox
En samleboks med alle Carfum sine dufter. Levers i 1L flasker, eller 
200ml.

1l 6 1310/02

200ml 24 1310/03

14
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- 1 3106/5

- 1 3106/6

Produkt Beskrivelse

Cartec Ozongenerator TS1000 
Ozongeneratoren fjerner dårlig lukt fra tobakk, brann, dyr, klorid, 
eksos, lim, urin, lakk/maling, kjøtt, fi sk, svette, etc. mens dem 
ødelegger bakterier og forhindrer at disse vokser.   
Effekt: 60 W / 5 PPM - Produksjon 5000 mg/t

Cartec Ozongenerator TS500 
Ozongeneratoren fjerner dårlig lukt fra tobakk, brann, dyr, klorid, 
eksos, lim, urin, lakk/maling, kjøtt, fi sk, svette, etc. mens dem 
ødelegger bakterier og forhindrer at disse vokser.   
Effekt: 45 W / 3 PPM - Produksjon 2500 mg/t

størrelse forpk. Produkt
nr.
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

 1l  6             1400/1 

10l 1 1400/10

25l 1 1400/25

200l 1 1400/200
1000l 1 1400/1000

10l 1 1408/10

20l 1 1408/20

200l 1 1408/200
1000l 1 1408/1000

Beskrivelse

AC-80 (Gulvvask) 
Er et sterkt rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring av fliser i 
bilvaskehaller og andre skitne overflater. Fjerner kalk og smuss fra 
svært skitne områder.

Royal Wheel  
Kraftig, Innovativ og syrefri Felgrens. Fjerner enkelt bremsestøv fra 
stål-og lettmetallfelger samtidig som det ikke skader plastdeler.

Royal Forte
Royal Forte er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for bruk i 
vaskehall og selvvaskanlegg. Royal Forte fjerner skitt og insekter 
lett, og skummer meget godt.

Royal Foam
Royal Foam er en høykonsentrert og skummende shampo. Passer 
godt i selvvaskanlegg og maskinvasker. Shampoen gir et stabilt og 
kremete skumresultat. Royal Foam muliggjør en veldig effektiv 
vask takket være den utrolig bra dekkevnen og den oppløsende 
effekten. Royal Foam er parfymert og etterlater en mild og 
behagelig duft i vaskehallen.

Royal Clean
Royal Clean er en høykonsert, skummende og aktiv shampo for 
bilvaskanlegg. Takket være intensive vaskeegenskaper, fjerner denne 
shampoen enkelt smuss, fett og trafikkfilm på biler. Royal Clean hjelper til 
med å holde børstene rene i børstevasker, og minimerer slitasjen på lakken 
fra børstene fordi den danner et beskyttenede lag mellom børsten og lakk.

Royal Protect
Royal Protect er et veldig effektiv glans- og beskyttelsesmid-del. 
Passer godt til bruk i selvvask anlegg og maskinvasker. Royal Shine 
påføres etter bruk av Royal Foam og Royal Clean, og etterlater 
lakken med et beskyttende lag. Royal Protect gir en dyp glans til 
bilens lakk. Den øker også den avrendene effekten til Royal Shine.

Royal Guard 
Royal Guard er basert på en svært avansert, lakk forsterkende 
polymer for bruk i bilvask. Royal Guard skal “børstes” på lakken 
slik at  det hefter seg godt til lakken. Ved jevnlig bruk etterlater 
Royal Guard en varig høy glans og et smussavvisende belegg på 
lakken.

Royal Shine  
Royal Shine et veldig effektivt glans og avrenderprodukt. Passer til 
bruk i selvvaskanlegg og maskinvasker. Royal Shine brukes etter en 
vask med Royal Foam og Roal Clean, og gjør at vannet brytes og 
renner av lakken uten å lage skjolder. Royal shine gir en dyp glans 
og minimerer sjansen for å 
få vannskjolder på bilen.
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10l 1 1409/10

20l 1 1409/20

200l 1 1409/200
1000l 1 1409/1000

10l 1 1410/10
20l 1 1410/20
200l 1 1410/200

1000l 1 1410/1000

10l 1 1411/10
20l 1 1411/20
200l 1 1411/200

1000l 1 1411/1000

10l 1 1413/10
20l 1 1413/20
200l 1 1413/200

1000l 1 1413/1000

10l 1 1414/10
20l 1 1414/20
200l 1 1414/200

1000l 1 1414/1000

10l 1 1412/10
20l 1 1412/20
200l 1 1412/200

1000l 1 1412/1000
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 1501/05

Beskrivelse

Colorline Starterspakket 500ml
Colorline starterpack system er utviklet for å gi profesjonelle 
bilpleiere eller forhandlere en enkel-å-bruke, enkel-å- forstå, 
komplett system av innovative, høykvalitets rengjøringskje-
mikalier til bilindustrien. Produktene er presentert i 500ml 
kjemikaliebestandige flasker merket med farger. Kodet tekst gir 
bruksanvisningen for hvert produkt.

Colorline Starterspakket 500ml (silikonfri)
Colorline starterpack system er utviklet for å gi profesjonelle 
bilpleiere eller forhandlere en enkel-å-bruke, enkel-å- forstå, 
komplett system av innovative, høykvalitets rengjøringskje-
mikalier til bilindustrien. Produktene er presentert i 500ml 
kjemikaliebestandige flasker merket med farger. Kodet tekst gir 
bruksanvisningen for hvert produkt.

- 1 1501/2
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

500ml 12 1121/05

5lt 4 1121/5

500ml 1 1505/02

500ml 1 1505/04

5l 1 1505/13

- 1 1505/01

500ml 1 1505/03

5l 1             1505/12

500ml 1 1505/05

5l 1 1505/14

500ml 1 1505/06

5l 1 1505/15

Beskrivelse

Leather Care  
Skinnrens spesielt formulert for rengjøring av bilinteriør, in-
kludert seter og dørpaneler. Leather Care vil behandle og rengjøre 
skinn, uten å bleke, eller å etterlate flekker eller sprekker. Etterlater 
en fantastisk, varm fi nish og enspesiell skinnduft. Bare smør på, la 
det virke og tørk over etterpå.

Skinnbehandlingssett
Komplett sett for reparasjon eller vedlikehold av skinninteriør i 
bilen.

Leather Degreaser 500ml 
Produkt for å fjerne fett, voksrester og silikoner på skinninteriør i 
bilen. 

Leather Cleaner
Effektivt rensemiddel skinninteriør i bilen.

Leather Protection Cream
En lotion for skinninteriør i bilen med god holdbarhet. Kremen gir 
næring til skinn og holder det mykt og smidig. Den unike 
sammensetningen beskytter skinn fra blekinginen fra solen.

Leather Sealant
Gir en super beskyttelse mot slitasje på skinn. Både dørpaneler og 
seter. Gjenoppretter skinnets opprinnelige farge og beskyttelse.

Leather Cleaner Special 
Produkt for å fjerne misfarging og lyse fargetoner som har oppstått 
fra for eksempel jeans, sko sko belter.

Vinylsvamp
Påføringssvamp for smøring og rengjøring av skinn.

- 15 1505/09
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

Beskrivelse

Leather Tint 
Reparerer skadet og slitt skinninteriør i bilen, og frisker opp fargen. 
Finnes i flere standardfarger. Bestillingeer må gjøres basert på 
fargekode (f.eks C-152) eller med et stykke skinn, slik at fargen blir 
riktig.

150ml 1 1505/10-152

150ml 1 1505/10-154

150ml 1 1505/10-157

150ml 1 1505/10-159

150ml 1 1505/10-160

150ml 1 1505/10-162

150ml 1 1505/10-164

150ml 1 1505/10-165

150ml 1 1505/10-175

150ml 1 1505/10-183

150ml 1 1505/10-184

150ml 1 1505/10-187

150ml 1 1505/10-188

150ml 1 1505/10-189

150ml 1 1505/10-196

19



WaxGuard er en unik lakkonservering til din bil. 
Den tilbyr en synlig høyere glans til lakken på 
bilen din. WaxGuard tilføyer også et beskyttende 
lag mot trafikkfilm og møkk fra veiene som 
kommer fra forskjellige værforhold.

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 6 sets 1059/01/NL

- 24 sets 1059/01/24

- 48 sets 1059/01/48

Bronze 1 1059/10

Silver 1 1059/11

Gold 1 1059/12

Platinum 1 1059/13

1l 6 1058/1

5l 4 1058/5

10l 1 1058/10

25l 1 1058/25

Beskrivelse

WaxGuard Sett
Et komplett sett til å utføre en full WaxGuard behandling. Settet 
består av et avfettingsmiddel, lakkforsegling, påføringssvamp, 
brukermanual, garantikort, vindusklistremerke, WaxGuardmerke 
til å feste bak på bilen, og en 100ml vedlikeholdsshampoo for 
WaxGuard kunden.

WaxGuard Jumbopakke
Pakke med 24 eller 48 sett med WaxGuard lakkonserverings-
behandlinger.

WaxGuard startpakket
Startpakke med 6 komplette WaxGuard behandlinger og 
salgsmaterialet for å kunne promotere WaxGuard.

WaxGuard Prep First
Prep First brukes før WaxGuard behandling. Det renser og avfetter 
overflaten perfekt som gjør at WaxGuard lakkbeskyttelsen fester 
seg enda bedre til overflaten.

WaxGuard Conditioner
WaxGuard Conditioner er en spesielt utviklet shampo for kjøretøy 
som ble behandlet med Cartec WaxGuard. Denne Conditioneren 
beskytter og vedlikeholder WaxGuard overflaten og  holder den i 
utmerket tilstand. WaxGuard Conditio-ner hjelper til med å bevare 
den dype glansen i bilens lakk etter en WaxGuard behandling.

500ml 12 1063/05

5l 4 1063/5

10l 1 1063/10

25l 1 1063/25

W
ax
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WaxGuard
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

500ml 12 1064/05

500ml 12 1065/05

500ml 12 1066/05

500ml 12 1068/05

W
ax

G
ua

rd

- 1 5059/01

- 1 5059/02

- 1 5059/10

Beskrivelse

WaxGuard Wheel Cleaner
Kraftig, Innovativ og syrefri felgrens. Denne vil fjerne vanskelig 
bremsestøv fra stål- og lettmetallfelger, samtidig som det ikke skader 
plastdeler.

WaxGuard Wax Lotion
Wax Lotion gir en dyp glans og ekstra beskyttelse til lakken på 
bilen din. Wax Lotion er egnet for å opprettholde WaxGuard sitt 
beskyttende lag, og vil holde lakken i optimal tilstand.

WaxGuard Dashboard Lotion
En super conditioner for plastdeler spesielt utformet for bilens 
interiør. Rengjør og beskytter på samme tid. Egnet for dashbord og 
plastlister. Produktet er ikke fettete og gir en naturlig glans til 
plastoverflatene i din bil.

WaxGuard Glass Shine
En høykonsentrert flytende glassrens som effektiv fjerner veistøv og 
røykrester på vinduer. Også helt perfekt til bruk både i industri og til 
innvendig vask i bilen. Skjoldfri formula.

WaxGuard Care set (vask)
En sammensatt pakke av WaxGuard produkter. Pakken inne-
holder WaxGuard Conditioner 500ml, WaxGuard Waxlotion 
500ml, påføringssvamp, vaskesvamp, microfiberklut og et syntetisk 
PVA pusseskinn.

WaxGuard Care set (vask og voks)
En sammensatt pakke av WaxGuard produkter. Pakken innehol-der 
WaxGuard Conditioner 500ml, WaxGuard Waxlotion 500ml, 
påføringssvamp, vaskesvamp, microfiberklut og et syntetisk PVA 
pusseskinn.

WaxGuard Utstillingssett – Eksteriør
En sammensatt pakke av WaxGuard produkter. Pakken inne-
holder WaxGuard Conditioner 500ml, WaxGuard Waxlotion 
500ml, påføringssvamp, vaskesvamp, microfiberklut og et syntetisk 
PVA pusseskinn.

WaxGuard Utstillingssett – Interiør
Utstillingssett for utsalg av WaxGuard vedlikeholds produkter til 
WaxGuard medlemmer og til forbrukerne. Utstillingen inneholder 
3 forskjellige WaxGuard produkter for å vedlike-holde bilens 
interiør.

- 1 5059/11
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.
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Beskrivelse

Tex Guard Spray 
Legger igjen et beskyttende lag på møbeltrekk og tekstiler, og beskytter det 
for flekker. Skulle du få flekker på trekket, kan det enkelt tørkes av med en 
klut. Gjør tekstiler lettere å holde rent og vedlikeholde.

500ml 12 2067/05
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- 1 3059/05

- 1 3059/06

- 1 3059/01

- 1 3059/02

- 1 3059/03

- 1 3059/08

- 1 3059/10

- 1 3059/15

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

23

Beskrivelse

WaxGuard A5-Utstillingstativ
Utstillings stativ for promotering av WaxGuard i kombinasjon med 
en utvalgt bilprodusents merke. I A5 format. 

WaxGuard Brosjyreholder
Holder til WaxGuard brosjyre

WaxGuard A4 skilt
Plakat med informasjon til brosjyreholderen.

WaxGuard Spesialist Veggskilt
Veggskilt for godkjente WaxGuard forhandlere. 

WaxGuard Banner
Banner for promotering av WaxGuard. (65x180cm)

WaxGuard Eventflagg
Eventflagg for promotering av WaxGuard.(230x60cm)

WaxGuard Utstillings skap med hyller
Ustillingskabinett i glass for utstilling av WaxGuard 
produkter.

WaxGuard Produkt-/Ustillings-boks
Boks med reklame for utstilling og salg av 
WaxGuard produkter.



W
ax

G
ua

rd
 

pr
om

ot
er

in
g

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3059/20

- 1 3059/30

- 1 3059/31

- 1 3059/92

- 1 3059/99

Beskrivelse

WaxGuard Plakat
Plakat for promotering av WaxGuard.

WaxGuard Produktbeholder
En liten og gjennomsiktig bag som kan fylles med 
WaxGuard produkter, og kan selges eller legges i en 
WaxGuard behandlet bil.

WaxGuard Showcase
Eksklusiv WaxGuard beholder til å vise frem WaxGuard 
lakkonserveringen.

WaxGuard Brosjyre
WaxGuard brosjyre for promotering av produkter og 
lakkonservering.

WaxGuard Klistremerke
Klistremerker for promotering av WaxGuard. Kan festes på glass 
uten å etterlate limrester. (Ø 15cm)

WaxGuard Polo t-skjorte
Svart pique t-skjorte med WaxGuard logo. Fåes i størrelsene M, 
L, XL og XXL.

 M                                  1                             3550/1-M

L                                     1                             3550/1-L

XL      1                             3550/1-XL

XXL                               1                             3550/1-XXL
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Refinish
Cartec Refinish Line er et komplett system med 
lakkrens og polish produkter som er spesielt 
designet for å gi et holomgramfritt resultat hver 
eneste gang, med kun 2 enkle steg.

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

1,35kg 6 REFL48-1

400gr 12 REFP48-04

1kg 6 REFP48-1

3kg 6 REFP48-3 

1l 6 REFL12-1

1l 6 REFLWC-1

Beskrivelse

Compound 4800
Compound 4800 er en silikonfri lakkfornyer med effektiv sli-
peeffekt og et glansfullt resultat. Den er veldig effektiv på 
forurenset, oksidert og falmet lakk. Compound 4800 reparerer raskt 
skader, riper(P2000), vannskjolder og malingsstøv. Brukes uten 
tilsetning av vann. Må ikke brukes når produktet har tørket på 
puten.

Compound 4800 Paste
Compound 4800 er en silikonfri lakkfornyer med effektiv sli-
peeffekt og et glansfullt resultat. Den er veldig effektiv på 
forurenset, oksidert og falmet lakk. Compound 4800 reparerer raskt 
skader, riper(P1500), vannskjolder og malingsstøv. Brukes uten 
tilsetning av vann. Må ikke brukes når produktet har tørket på 
puten.

Finish 12000 
Finish 12000 er et silikonfritt finishprodukt. Finish 12000 er laget 
for å fjerne kjøregater,  hologrammer og skjolder i lakken som 
kommer fra tidligere poleringer. Finish 12000 er et også et veldig 
godt produkt for behandling av lakken på nye biler. Den spesielle 
mikroslipende sammensetningen sikrer et dypt, skinnende og 
hologramfritt resultat.

WaxCoat 
WaxCoat tilfører en tilleggsbeskyttelse etter rense- og po-
lishprosessen med Compound 4800 og Finish 12000. WaxCoat gir 
en dypere glans og en ekstremt glatt overflate på bilen. WaxCoat 
har ingen polerende effekt. Det legges manuelt på bilens lakk, og er 
veldig lett å påføre og tørke av. Hologramfri og silikonfri!

Refinish Starterpack 1 (Ø150mm pute)
Startpakken består av Compound 4800, Finish 12000, lakkrens og 
poleringsputer(Ø 150mm), microfiberkluter og et veggmontert  
oppbevaringsrack.

- 1 REFLSP-1
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 REFLSP-2

- 1 REFLSP-5

- 1 REFLSP-6

- 1 RF2050

- 1 RF2060

- 1 RF2070

- 5 RF2090

- 12 RF2092

Beskrivelse

Refinish Starterpack 2 (Ø80mm pute)
Startpakken består av Compound 4800, Finish 12000, lakkrens og 
poleringsputer(Ø 80mm), microfiberkluter og et veggmontert  
oppbevaringsrack. 

Refinish Starerpack Frontlykt (80mm)
Et komplett sett til å gjenopprette farge og glans på bilens lykter. 
Settet inkluderer 2 pneumatiske verktøy (Rodac RC166, RC169). I 
tillegg inkluderer settet Compound 4800, Finish 12000, 
poleringsputer (Ø 150mm) og Abralon slipemiddel. Alt leveres i en 
praktisk beholder.

Refinish Koffert komplett poleringssett
Komplett startpakke inkludert den revolusjonerende Flex 
poleringsmaskin, inkludert to flanger. Settet inkluderer Compound 
4800, Finish 12000, polèrputer og mikrofiberkluter. Alt dette i en 
hendig transportkoffert. Også ideell for arbeid på stedet.

Ullpad Grov
100% tvinnet ull. For fjerning av dype riper (P1200), støvpartikler, 
malingspartikler, vannskjolder og grov oksidering.

Ullpad Medium
100% tvinnet ull. For fjerning av dype riper (P1500), støvpartikler ,  
vannskjolder og medium oksidering.

Ullpad Myk
100% tvinnet ull. For fjerning av dype riper (P1500), støvpartikler ,  
vannskjolder og medium oksidering.

Poleringspute i fleece
Blandet ull (60/40 ull-acryl). For fjerning av småriper og lett 
oksidering. (P2000)

Compound Pad – Gul
Denne compound padden er en aggressiv lakkrenspute. Den er 
designet for å slipe igjennom medium og grove flekker/merker i 
lakken. Denne faste padden vil gjøre en kjempejobb med å fjerne 
oksidering, samt merker/kjøregater fra tidligere behandlinger av 
lakken, og den vil enkelt fjerne vannskjolder i lakken. (P1500) 
(150x30mm / 80x25mm)

- 5 RF2130

- 12 RF2132
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 5 RF2150

- 12 RF2152

- 5 RF2170

- 12 RF2172

- 5 RF2205

- 5 RF2210

R
ef

in
is

h

- 1 RF3010

- 1 RF3010S

- 1 RF3110

Beskrivelse

Finishing pad Medium hvit
Dette er en medium skumpute. Den er designet for å være til å 
legge på den siste finishen, og for å gi ett dypt og glansfullt resultat 
til din lakk. Skal brukes sammen med Finish 12000
 (150x30mm / 80x25mm)

Finishing pad myk antracit
Dette er en fin skumpute. Den er designet for å være til å legge på 
den siste finishen, og for å gi ett dypt og glansfullt resultat til din 
lakk. Denne supermyke skumpadden vil fjerne lette skjolder fra 
tidligere behandlinger, og etterlate et mykt og perfekt resultat. 
Effektiv til fjerning av virvelmerker og hologram/kjøregater. 
(150x30mm / 80x25mm)

Microfiberklut myk – Gul
Denne kluten kan brukes til å tørke av rester fra Compound 4800 
og Finish 12000. Passer alle typer overflater. 40x40cm 
70% polyester, 30% polyamid.

Microfiberklut ultramyk - Grå 
Denne kluten er perfekt for å tørke av bilen etter en behandling 
med Finish 12000. Passer alle overflater. Lager ingen riper. 
40x40cm. 80% polyester, 20% polyamid.

Bakplate 125mm med mykt mellomlag
Velcro bakplate gir brukeren mulighet til å bytte poleringspu-ter 
raskt og effektivt etter hva slags overflate som skal behandles.
(M14)

Bakplate 125mm – 14mm gjenger
Bakplate med skumgrensesnitt som fordeler trykket under polering 
eller etterbehandling (125mm).

Veggmontert Lagringsrack – Lakkrens og polish 
Et unikt lagringssystem laget for Compound 4800 og Finish 12000.

Veggmontert Lagringsrack – Poleringsputer og beholdere 
Lagringssystem for applikatorer.  Den øverste delen er til beholdere 
med puter, mens den nederste delen er for applikatorer som er 
«i bruk». Dette sparer tid og gir bedre produktivitet.

- 1 RF3120
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Aerosoler
Et bredt utvalg av Aerosoler til all slags bruk.

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

400ml 12 2001/04

400ml 12 2003/04

400ml 12 2005/04

400ml 12 2007/04

Beskrivelse

Black Shining Spray
Svart glansspray, ideell for svarte armer på vindusviskere etc. 
Fantastisk dekkevne.

Black Matt Spray
Svart matt spray. Utmerket dekkevne, og kan brukes både til 
industri og bil.

Wheelsilver
Supert produkt for aluminiumsfelger og plastikkdeler. Perfekt til å 
brukes på falmede og slitte aluminiumsfelger. Hvis du er ute etter å 
selge bilen din, vil dette kunne hjelpe til med å øke verdien på bilen.

Aluminium-Spray  
En fantastisk spraylakk med god dekkevne. Kan brukes 
på trailere, båter og biler.

Primer-Spray 
Ideell til grunning av karosseri og felger.

400ml 12 2009/04
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

400ml 12 2011/04

400ml 12 2013/04

400ml 12 2023/04

400ml 12 2025/04
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400ml 12 2027/04

500ml 12 2029/05

500ml 12 2030/05

Beskrivelse

Zink-Spray 
Gir utmerket feste på alle typer metall og er svært motstandsdyktig.

Clear Paint Spray
Fantastisk klarlakk som gir et beskyttende lag til både lakkerte 
deler og felger.

Vinylpaint Spray Grey
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Grå. Primer er ikke 
nødvendig.

Vinylpaint Spray Anthracite
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl, tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Antrasitt. Primer er 
ikke nødvendig.

Vinylpaint Spray Black
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl, tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Svart. Primer er ikke 
nødvendig.

Body-Coating Spray 
Motstandsdyktig mot rust og steinsprut.

Body-Coating Spray (bitumen) 
Understellsbehandling for beskyttelse mot asfaltbelegg. Gir en god 
rustbeskyttelse. Beskytter også mot vann, saltvann, snø, etc. Brukes 
ikke på lakkerte overflater.

Vinylpaint spray Camel 
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl, tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Camel. Primer er ikke 
nødvendig.

400ml 12 2039/04C
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

400ml 12 2039/04DB

400ml 12 2039/04V-BLA

Beskrivelse

Vinylpaint Spray Donker-Beige 
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Beige. Primer er ikke 
nødvendig.

Vinylpaint Spray Volvo-Blue
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl, tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Blå (Volvo). Primer er 
ikke nødvendig.

Vinylpaint Spray Volvo-Brown
Cartec Bumper Coat (Plastic Paint Vinyl Paint) er en spesiell lakk 
som brukes for å fargelegge alle plastdeler, støtfangere, interiør, 
vinyl, tak, avskjær osv. Rengjør alle deler grundig med industriell 
aceton før du sprayer på et tynt lag med lakk. Cartec plastlakk er 
ekstremt fargeekte og værbestandig. Farge: Brun (Volvo).

400ml 12 2039/04V-BRU
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

400ml 12 2065/04

R
en

gj
ør

in
g 

og
 ve

dl
ik

eh
ol

d 
 

400ml 12 2033/04

500ml 12 2035/05

500ml 12 2037/05

400ml 12 2019/04

400ml 12 2021/04

400ml 12 2068/04

Beskrivelse

Tyre Foam Spray
Rengjør og beskytter dekk. Tilfører raskt og enkelt 
en «ny-look» til dekkene. Testet og brukes av 
mange transportsels-kaper.

Upholstery Cleaner Spray
Veldig rask og effektiv tekstilrens. Laget for å etterlate en perfekt 
finish. Fjerner flekker på overflaten av setet uten bruk av 
rensemaskin. Tørker raskt.

Cockpit-Spray 
Profesjonell dressing til dashbord og plastdeler.  Har god dekkevne 
og gir et blankt resultat, uten seige flekker.

Cockpit Spray WS
Profesjonell dressing til dashbord og plastdeler.  Har god dekkevne 
og gir et blankt resultat, uten seige flekker. UTEN silikon.

Spraywax
Fjerner enkelt fingermerker fra biler i utstillinger. Gir bilen 
en glansfull finish. Brukes mye i utstillingshaller.
Fjerner såpemerker på vinduer, og er perfekt til rengjøring 
av flekker på lakk, chrome og lykter.

Glass foam Spray
Veldig rask og effektiv rengjøringsspray for glassoverflater. Brukes 
av bilpleiere, verksteder og bilforhandlere. Enkel å bruke! Bare 
spray på og tørk av.

Brake Cleaner Spray
Rengjør og avfetter bremser og clutch.

Glue Remover Spray (citrusspray)
Fjerner tjære, lim og annet klissete fra 
bilen din. Fryser også tyggegummirester 
på bilens seter så de enkelt kan vaskes av. 
Veldig rask og effektiv.

500ml 12 2063/05
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Tilbehør
I dette kapitlet finner du en rekke tilbehør brukes 
sammen med Cartec bilpleieprodukter.

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

4,5ltr 4 3001/4

10l 1 3001/2

10l 1 3001/2/SF

- 1 3029/2

- 1 3029/3

Beskrivelse

Håndsåpe
En håndsåpe spesielt utviklet for å løse opp og fjerne olje- og 
fettflekker effektivt. Både vasker og beskytter hendene dine effektivt 
og er økologisk nedbrytbar.

Håndsåpe 10L (Løsemiddelfri)
En håndsåpe spesielt utviklet for å løse opp og fjerne olje- og 
fettflekker effektivt. Både vasker og beskytter hendene dine effektivt 
og er biologisk nedbrytbar.

Håndsåpedispenser 10l
Dispenser til 10l håndsåpe

Veggholder 4,5l Håndsåpe
Veggholder til 4,5l håndsåpe

Håndsåpe dispenser 4,5l
Dispenser til 4,5l håndsåpe

- 1 3029/4
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

M 100 3600/01-M

L                     100                        3600/01-L

XL                  100                        3600/01-XL

S   100                         3600/04-S

M         100                           3600/04-M

L                     100                           3600/04-L

XL                  100                           3600/04-XL

XXL 90 3600/04-XXL

Beskrivelse

Nitril engangshansker
Nitril engangshansker er latex- og pulverfrie. Fåes i tre stør-
relser.

Nitril Pulverfrie Engangshansker svart
Nitril engangshandsker i pakker med 100 hansker i størrelsene 
S, M, L, XL, XXL.

Nitril Pulverfrie Engangshansker extra sterk 
Ekstra sterke engangshansker i størrelsene M, L, XL. 

M         60  3600/05-M

L                     60                3600/05-L

XL                 60                           3600/05-XL
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

500ml 90 3013/1

1l 90 3013/2

- 100 3015/1

Sprayer Hvit
Sprayer	til	0,5l og1l	flasker

- 500 3017/12

- 10 3017/2

- 200 3017/8

- 10 3019/1

- 10 3019/2

Beskrivelse

Cartec Konsentratflaske
Kjemisk bestandig 500ml eller 1L flaske for Cartec produkter. 
Kan brukes til polish, såpe, dressinger etc. 
Ideell til å fordele i, fortynne i og påføre med.

Flasketopp
Spraytopp for flytende væsker som 
innvendig rens, TP-49 etc. Passer til 
0,5L og 1L k-flasker.

Sprayer Canyon blå/hvit 
Sprayer til 1-liters flasker.

Kjemisk motstandsdyktig sprayer – Jumbo
Spraytopp for flytende væsker som innvendig rens, TP-49 etc. 
Passer til 0,5l og 1l k-flasker.

Kjemisk motstandsdyktig sprayer – Kort
Kjemisk motstandsdyktig sprayer til 0,5l og 1 lt flasker

Tappekran – 25L
Kjemisk motstandsdyktig tappekran til 25l kanner. Gjør 
kannene lette å helle i fra, og minsker sjansen for søl.

Tappekran – 5L/10L
Kjemisk motstandsdyktig tappekran til 5L og 10L kanner. Gjør 
kannene lette å helle i fra, og minsker sjansen for søl.

- 350 3017/11
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 50 3019/4

1l 1 3020/01

2ltr 1 3020/02

3ltr 1 3020/03

25l 10 3021/1

5/10l 10 3021/2

- 1 3113/10

- 1 3113/11

- 1 3113/12

- 1 3113/7

Beskrivelse

Tappetut – 0,5L/1L
Kjemisk motstandsdyktig tappekran til 0,5L og 1L  k-flasker. 
kobles på 5l/10l eller 25l tappekran, og gjør kannene lette å helle i 
fra, og minsker sjansen for søl.

Målekanne
Fåes i 1, 2 og 3L

Dispenser 
5L, 10L og 25L pelikanpumpe.

Adapter til kannepumpe
Adapter til 25L kannepumpe.

Adapter til fatpumpe (liten)
Adapter til 200L fatpumpe.

Adapter til fatpumpe (stor)
Adapter til 200L fatpumpe.

Fatpumpe standard
Fatpumpe for refill. Passer til 200L fat.

Hevertpumpe – Polypropylen
Fatpumpe for refill. Passer 25L kanner og 200L fat. Tåler både 
alkalisk baserte og syrebaserte produkter.

- 1 3113/4
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3113/6

1,5l 1 3114/0

1l 1 3114/3
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IK9-6l 1 3115/1

IK6-4l 1 3115/2

- 1 3115/5

- 1 3115/8

- 1 3115/14

Beskrivelse

Spakstyrt fatpumpe PP Viton
Spakstyrt fatpumpe med teleskopisk innsugsrør.

Trykkanne
Denne 1l høykvalitets spraypumpe kannen er motstandsdyktig mot 
kjemiske produkter og løsemidler. Den har PA/Vi-ton forsegling og 
justerbar dyse med et maksimumstrykk på 44psi.

Trykkpumpe IK9
Trykkanne IK9. Perfekt for bilpleiesentere og til bruk i industri. 
Fåes i 4l og 6l

IK9 Lanse komplett
En komplett lanse til IK9 trykkpumpe. Inneholder Håndtak, lanse 
og dyse.

IK9 Sikkerhets dyse
Sikkerhetsdyse til IK9 trykkpumpe. Slipper ut luft ved overtrykk. 

IK9 Slange (syre)
En 1,3m lang slange til IK9 trykkpumpe

IK9 Endestykke med dyse
Spraydyse til IK9 trykkpumpe 

- 1 3115/4
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3115/15
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- 1 3111/02

- 1 3111/05

7l 1 3111/01

- 1 3111/03

6l 1 3116/01

10l 1 3116/03

Beskrivelse

IK9 mellomstykke til lanse
Mellomstykke til IK9 trykkpumpe lanse. Merk at den ikke inkluderer 
dyse eller håndtak.

Rhino Spray 7l med teleskopisk lanse
Rhino pumpekanne passer perfekt til påføring av Cartec produkter.

Rhino komplett håndtak til lanse

Rhino Lanse
Rhino-lanse 135cm teleskop inkl. Håndtak 

Rhino Slange
Rhino-slange inkl. hurtigkobling 

Mesto Trykksprøyte Inox Plus 6l FPM (3595P) 
Høytrykksspray med 6 liters rustfri ståltank og FPM segl. Bærerem på 
baksiden. Med håndpumpe og SPI-slange. Etter ekspansjon, kan den 
koples en kompressor (3 bar). 

Mesto Trykksprøyte Inox Plus 10l FPM (3615P) 
Høytrykksspray med 10 liters rustfri ståltank og FPM segl. Bærerem 
på baksiden. Med håndpumpe og SPI-slange. Etter ekspansjon, kan 
den koples en kompressor (6 bar). 

Komplett skumsystem
Komplett system for å vaske bilen. 
Dette systemet fungerer ved hjelp av høytrykkspyler. 
Skumlanse og spylelanseansen er lett utskiftbare med hurtigkobling. 
Dosering kan justeres via dreieknappen.
Konsentratflaskene fra Cartec (3013/1 og 3013/2) passer rett på 
skumlansen.

- 1 3117/10
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3118/6

- 1 3118/7

- 1 3119/01

- 1 3119/RK
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- 1 3118/5

- 1 3119/03

- 1 3118/1

Beskrivelse

Mixing system (inkl. 10m slange)
Mixing system som tåler syre, alaliske stoffer og klorin. 
Blandeforhold fra 1:5,9 og opp til 1:200 

Mixing system - Lanse 6cm med håndtak
Lanse til mixing system. (60cm) Inkluderer håndtak.

Mixing system revisjonssett
Sett for revidering av mixing system.

Mixing system dysesett
Sett med dyser for kalibrering av mixing system.

Cartec Cleaning Gun
Cleaning gun er en trykkluftspistol med dispenser. «Tornado» 
effekten river løs skitt og støv med stor kraft fra overflaten. Perfekt 
for rengjøring av tepper, seter, dashbord, ventilasjon, skiltplater, 
bensintank området og andre områder som er vanskelig å komme 
til.

Cleaning gun reperasjonspakke
Cleaning gun repererasjonspakke. Inneholder Dyse, innven-dig 
slange og utvendig slange.

Cleaning gun aluminiumsdyse
Aluminiumsdyse til Cleaning gun. Gir lengere holdbarhet.

Cleaning gun hvit dyse
Standard plastikk dyse til Cleaning gun.

- 1 3119/04
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3119/07

- 1 3119/110
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- 1 3119/06

Beskrivelse

Cleaning gun slange (ytre)
Den ytre slangen til Cleaning gun.

Cleaning gun slange (indre)
Den indre slangen til Cleaning gun.

Cartec Cleaning Gun Ball Booster
Cleaning gun er en trykkluftspistol med dispenser. «Tornado» 
effekten river løs skitt og støv med stor kraft fra overflaten. Perfekt 
for rengjøring av tepper, seter, dashbord, ventilasjon, skiltplater, 
bensintank området og andre områder som er vanskelig å komme 
til.

Cartec Extractor til Ball Booster
Extractor gjør din Ball Booster om til en rennsemaskin. Adapteren settes 
på ryggen til Ball Booster og kobles til en vannsuger. Gjør det enkelt å 
rense alt av tekstiler i bil og hjem.

- 1 3119/102
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 10 3023/1 

- 100 3023/11

10st. 10 3023/2

- 100 3023/3

- 10 3024/1

- 1 3408/1

- 1 3023/6

Beskrivelse

Stanley knivbladholder
En hendig knivbladholder med uttrekkbart blad. Perfekt til fjerning 
av limrester og flekker på vinduer.

Plastikk knivblader
100stk plastikk knivblader som ikke riper glass.

Stanley bladsliper
Sliper til Stanley knivblader

Stanley reserveknivblader 
En pakke med 100 stk  Stanley knivblader.

Lil’ Gripper skrapesett
Lil’ Gripper skrapesett med 5 blader.

Limskrape
Fleksibel limskrape.

MBX V-Zapper Electric (Starterkit)
MBX Vinyl Zapper fjerner klistremerker, teiprester, vinyl og lim 
raskt og i en enkel operasjon.  Kan utføres på metall, glass, tre og 
glassfiber uten å skade lakken overflaten som ligger under det som 
skal fjernes. Starterkit inkluderer 3 MBX-hoder.

MBX hode
Fjerner dekor, vinyl, teip og limrester raskt fra metall, glass, tre og 
glassfiber uten å skade overflaten under.

- 1 3408/2
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Product størrelse forpk. Produkt
nr.

11mm 1 3408/3

23mm 1 3408/4

11mm 1 3408/5

23mm 1 3408/8

11mm 1 3408/6

23mm 1 3408/9

11mm 1 3408/7

23mm 1 3408/10

- 5 3481/1

Beskrivelse

MBX adapter
Adapter til MBX tilbehør. Passer 11mm og 23mm tilbehør

MBX metallbørste fin
Konstruert i et høykvalitets polyamid materiale og med karbon 
tråder. Veldig effektig til fjerning av rust.  

MBX metallbørste medium
Konstruert i et høykvalitets polyamid materiale og med karbon 
tråder. Veldig effektig til fjerning av rust.  

MBX metallbørste grov 
Konstruert i et høykvalitets polyamid materiale og med karbon 
tråder. Veldig effektig til fjerning av rust 

Caramel eraser
Fjerner raskt og enkelt klistremerker og limrester fra biler, motorer 
osv. uten å skade lakken. 

Caramel eraser adapter
En spesial adapter som gjør at Caramel eraser kan brukes sammen 
med en vanlig drill.

- 1 3481/3
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 50 3009/0

- 50 3009/10

- 24 3009/20

200gr 1 3024/3   

1 1 3025/1

35cm 1 3027/1

45cm 1 3027/2

- 1 3003/1

1 3025/2

Beskrivelse

Carduster
California Car Duster fungerer som magi. Den er basert på en testet 
teknologi som er basert på å blande parafin med 100% bomull. 
Dette gjør at støvet effekivt løftes opp og fjernes, i stedet for å bare 
bli flyttet et annet sted.

Pusseskinn
Utholdent og superabsorberende pusseskinn. 44x54cm

Cartec PVA Microfiber (44x50cm)
Høykvalitets Mikrofiber-pusseskinn. WPB i kombinasjon med 
mikrofiber er svært godt egnet for fjerning av vann etter vask. 
Pusseskinnet er vaskbart og vil lenge! Pusseskinnet har en størrelse 
på 44 x 50 cm.

Pusseskinn i futeral
Høykvalitets PVA pusseskinn. Ekstremt effektiv til fjerning av vann 
etter en bilvask. Vaskes i varmt vann jevnlig.

Stålull
Stålull er perfekt til å fjerne film fra vinduer, bremsestøv på felger, 
vask av eksosrør osv.

Hundehårsbørste
Hundehårsbørste til fjerning av hundehår fra tekstil og plastikk. 

Lavastein til fjerning av hundehår
Lavastenen gjør det enklere en noen gang, å fjerne hundehår og lo 
fra tekstiler i bil.

Vindussvaber
Til fjerning av vann fra vinduer. Fåes i to størrelser

- 50 3009/01
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3027/5

30cm 1 3028/1

- 1 3039/1

Lang 1 3039/2

Kort 1 3039/3

55cm 1 3027/4

75cm 1 3027/6 

- 1 3027/11

- 1 3027/10

Beskrivelse

Møbeltrekksbørste
Børste til rengjøring av setetrekk, gulvmatter osv. Størrelse: 125mm

Teleskopstang med håndtak (vann)
Teleskopstang 2x1,5m med vanntilkobling

Vaskebørste (Quadro)
Denne fiberbørsten lager ikke riper, og etterlater en glatt og ren 
flate.

Gulv svaber
Gulv svaber. Fåes i to størrelser.

Håndtak
Håndtak laget i glassfiber. 1,5m

Gumminal
Siliconnal for rask og enkel tørking av kjøretøy. Bøyer seg etter 
kjøretøyets overfalte for å unngå riper. Fåes i to størrelser.

Felgkost
For vask av felger. Virker bra sammen med Cartec Felgrens.

Felgkost 
Felgkost med nylex-bust. Tåler syre. 

- 1 3214/01
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3120/28

- 1 3051/1

- 10 3213/1

- 10 3213/2

- 50 3213/3

- 1 3043/4
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- 1 3051/4

Beskrivelse

Wheelman Rim Brush
Hendig felgkost med ekstra myk bust. Sværtrt egnet for fjerning av 
enkle flekker på felger. De lengre hår sikre at utilgjengelige områder 
kan rengjøres.

Vaskehanske microfiber
Et veldig hendig og enkelt vaskeprodukt. Lett og bruke, og rengjør 
overflater raskt. Laget i microfiber.

Vaskehanske myk
Laget av absorberende microfiber. Kan brukes både våt og tør.

Cartec vaskebøtte 
Vaskebøtte med Cartec logo. 10l

Cartec rist til bøtte
Denne gjør at småstein og møkk ikke ligger i kontakt med 
svampene i bøtten. 

Vaskesvamp Oval
Vaskesvamp i ekstra høy kvalitet.

Vaskesvamp (rektangel) 
Rektangulær vaskesvamp.

Vaskesvamp ruglete
En ruglete vaskesvamp som rengjør grundig selv på tøffe overflater.

40mm 1 3039/4

50mm 1 3039/5
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.
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- 10 3215/1

Beskrivelse

Fluesvamp
En innovativ vaskesvamp til fjerning av insekter og andre flek-ker 
som er vanskelig å fjerne fra plastikk og lakk.

Antenneholder
En holder laget i silikon som holder antennen nede mens bilen er i 
vaskeanlegget.

- 5 3028/11
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3040/297352Q

- 1 3040/297552

- 1 3040/450052

- 1 3040/475552

- 1 3040/524652

- 1 3040/524752

- 1 3040/297052

Beskrivelse

Vikan ergonomisk håndtak 
1,7mtr
Profesjonell utførelse og et slitesterkt grep.

Vikan Teleskopstang med vanntilkobling (aluminium) 
1,6-2,75mtr
Profesjonell teleskopstang med vanntilkobling. Med et godt og 
slitesterkt greng. Med 1/2" slangetilkobling

Vikan teleskopstang aluminium
1,6-2,75mtr  
Profesjonell teleskopstang med et godt og isolert grep.

Vikan møbelbørste
35x270mm
Fjerner skitt og smuss fra møbeltrekk.

Vikan Oval bilvaskbørste med vannforsyning
26cm bred
Effektiv og robust børste til bilvask. Med gummi rundt kantene for 
å unngå å lage riper.

Vikan ergonomisk håndbørste
320x110x95mm
Håndbørste med et godt og ergonomisk grep. 45cm lang. 
Gummikanten rundt forhindrer at kosten lager riper i lakk.

Vikan vinkelbørste med vannforsyning. 23cm bred. 
En kraftig og vinklet børste med vannforsyning. Gummikant 
forhindrer at børsten lager riper i lakk.

Vikan liten håndbørste 320x70x125mm 
Perfekt til vask av felger og motorrom.

- 1 3040/525252
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3040/644052

Beskrivelse

Vikan hard felgkost
Felgkost i hardpolyester som tar selv de tøffeste flekkene på felger.

Vikan nailbrush
En stiv liten børste som er perfekt til vask av plast og til rens av 
seter.

- 1 3040/525352
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3101/258580

- 1 3101/250280

- 1 3101/406813

- 1 3101/373680

standaard 1 3120/75

variabel 1 3120/76

- 1 3110/02

- 1 3110/108

Beskrivelse

Poleringsmaskin Flex LK 602 VR
Poleringsmaskin med justerbar hastighet, til polering av bil og båt. 
1200w, 900/2500 o/min, diameter: Ø150mm

Poleringsmaskin Flex L 1503 VR  
En lettvekts poleringsmaskin med justerbar hastighet til po-lering av 
biler. 1200w,1200/3700 o/min, diameter: Ø160mm.

Poleringsmaskin Flex PE14-3 125
Poleringsmaskin med justerbar hastighet, til polering av båt og bil. 
1400w, 1100/3700 o/min, diameter: Ø160mm

Poleringsmaskin Flex PE14-2 150 
Poleringsmaskin med justerbar hastighet, til polering av båt og bil. 
1400w, 2100/3800 o/min, diameter: Ø220mm

Cyclo Duo Poleringsmaskin
Den doble eksentrisk roterende polermaskinen Cyclo, stimu-lerer en 
skånsom manuell bevegelse når du polerer. 220w, 3000o/min max, 
diameter: Ø100mm

Rodac RC166 poleringsmaskin
Rodac RC166 er en pneumatisk poleringsmaskin som veier lite, men 
er veldig kraftig. Passer små overflater eller fla-ter som er vanskelig å 
nå. 0,25kW, 2500 o/min, diameter: Ø75mm

Rodac RC169 slipemaskin
Rodac RC169 er en pneumatisk slipemaskin som veier lite, og er svært 
kraftig. 15000 o/min, diameter: Ø75mm

Keyang poleringsmaskin DP7000V
Keyang poleringsmaskin DP7000V  
800-2400 /min, 1200 Watt, M14, 3,2 kg

- 1 3099/11
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

Beskrivelse

Flex XC 3401 VRG
Flex XC 3401 VRG går for å være en av de aller beste 
oscillerende (DA) maskinene på markedet, om ikke den beste! Den 
fjerner riper og hologram effektivt.
900w, 3200-9600RPM

1 3101_322008
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

70mm 1 3109/6

70mm 1 3109/7

125mm 1 RF3010 

150mm 1 3109/2

115mm 1 3109/10 

145mm 1 3109/9

- 1 3109/8

- 10 3201/0

- 10 3201/2

- 10 3201/4

Beskrivelse

Bakplate
Velcro bakplate gjør det enkelt for deg å bytte polèrputer etter 
behov. 

Bakplate 70mm (myk)
Velcro bakplate. Skum grensesnitt som gir etter ved for hardt trykk 
mot overflate ved lakkrens eller polering.

Bakplate (myk)
Velcro bakplate. Skum grensesnitt som gir etter ved for hardt trykk 
mot overflate ved lakkrens eller polering.

Adapter M14 Bakplate - Drill
Adapter til bakplate (M14) for tilkobling til drill

Polèrpute fin blå (tynn)
Skumpute til polering. 130/30mm

Polèrpute gul medium (tykk)
Skumpute til polering 130/50mm

Polèrpute gul medium (tynn)
Skumpute til polering 130/30mm

Polèrpute fin blå (tykk) 
Skumpute til polering 165/50mm

- 10 3203/0
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 10 3203/2

- 10 3203/3

- 10 3204/1

- 10 3204/2

- 6 3205/2

- 10 3203/1

- 12 3205/3

Beskrivelse

Grov Gul (tykk)
Skumpute til lakkrens. 165/50mm

Medium Gul (tykk)
Skumpute til polering 165/50mm

Polèrpute Fin/Sort
Skumpute til polering 165/50mm

Polèrpute gul medium (tynn) 
Skumpute til polering. 165/25mm

Polèrpute Fin/sort (tynn)  
Skumpute til polering. 165/25mm

Grov Gul 100mm (tynn) 
Skumpute til lakkrens. 100/25mm

Medium Gul 100mm (tynn) 
Skumpute til polering. 100/25mm

Medium Gul 80mm (tynn) 
Skumpute til polering. 80/25mm

- 12 3206/1
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

Beskrivelse

Polèrpute Ruglete
Ruglete skumpute til polering. 165/50mm

- 5 3207/0

Hvit medium-hard 150mm 
Skumpute til polering. 150/40mm

- 10 3207/2

- 10 3207/4

- 3 3208/SET
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150mm 1 3233/1

77mm 50 3233/2

Hard Rød 
Skumpute til lakkrens og polering. 165/50mm

Lakkrens og poleringsballer (sett) 
Et komplett sett med lakkrens og polèrballer. Perfekt til å komme til 
på vanskelige områder. Kan brukes på alle overflater.

Polèrpute i ull 200mm medium 100% ull
Ullpad til polèring og lakkrens i 100% ull.

Filt skive
Til polering av glass, metall, kjeramikk, stein og plastikk. 150mm 
eller 77mm. 

- 3 3210/10
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

12 10 3212/02

60gr 5 3317/2

40x80cm 25 3317/4

12 10 3211/4

12 10 3211/1

Blauw 48gr 10 3317/10/B/A

Geel 48gr 10 3317/10/Y/A

Groen 48gr 10 3317/10/GR/A

Fuchsia 48gr 10 3317/10/F/A

60gr 10 3317/11/A

Beskrivelse

Vinylsvamp
En sort myk svamp til påføring av dressing (TP-49, Dashfresh, Mo-
torfresh osv.) på plastikk, både utvendig og innvendig. 

Påføringssvamp
Påføringssvamp til å påføre voks. For eks. WaxCoat eller 
WaxGuard.

Magic Foam
Fjerner dyptsittende flekker i sprekker og på overflater. Fjerner 
sprittusj, kaffe, te, lim og olje fra lister, speil, skinnseter, gulv osv. 
Den er perfekt til fjærning av insekter og til rensing av skinnseter.

Micro Rosa
Microfiber kluter av høy kvalitet. Kan brukes på alle overflater. Har 
god absorberingsevne og lager ikke riper. 80%polyester, 20% 
polyamid(40x40cm).

Micro Blå (lux)
Microfiber kluter av høy kvalitet. Kan brukes på alle overflater. Har 
god absorberingsevne og lager ikke riper. 70%poly-ester, 30% 
polyamid.

Microfiberklut vindusklut
Spesiallaget microfiberklut til vask av vinduer. Etterlater ingen 
rester eller skjolder.

Microfiberklut Soft 48 gr
En myk microfiberklut med gode absorberingsegenskapaper. Fåes i 
4 forskjellige farger. (40x40 cm)

Microfiber multiklut Grå/rød
En stor og myk klut med suverene absorberingsegenskaper. 
(50x50 cm)

55x63cm 10 3317/8/A

40x40cm 10 3317/12/A
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

Beskrivelse

Microfiberklut Fast Glaze Fuchsia 
En microfiberklut spesielt utviklet til voksing av bilen med Fast Glaze.

80gr 10 3317/15/A
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

25kg 1 3307/1

10kg 1 3305/2

10 vel 30 3311/0

500	vel 1 3311/01

500	vel 1 3311/1

355	vel 2 3311/3

8kg                1                             3305/01

Beskrivelse

Frottè Tøyfiller 
Polèrkluter av høy kvalitet.  

Flanel tøykluter  
flanelkluter til rengjøring av tekstiler.

Polèrhåndkler 
Polèrhåndkler i en smart dispenserboks.

Polèrtørk (forhandlerpakket)
Fløyelsaktige og perforerte kluter til en profesjonell behandling. 
Klutene er loer ikke, og lager ikke riper.

Polèrpapir Rull (A-kvalitet)
Fløyelsaktige og perforerte kluter til en profesjonell behandling. 
Klutene er loer ikke, og lager ikke riper.

Polèrpapir Rull
Fløyelsaktige og perforerte kluter til en profesjonell behandling. 
Klutene er loer ikke, og lager ikke riper.

Tørkepapir rull 
Denne fiberduken er av profesjonell kvalitet. De er laget i en åpen 
struktur, loer ikke, og er svært egnet til polering.

Polèr bomull 
Poleringsmaterialet laget i myk bomull.

10kg 1 3305/3
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nr.

- 1 3321/1

- 1 3321/2

5kg 1 3315/2

1000mtr 1 3313/3

1000 vel 2 3313/1

Beskrivelse

Vinduspapir
3-Lags papir. Perfekt til rengjøring av vinduer og speil.

Vinduspapir større rull
3-Lags papir. Perfekt til rengjøring av vinduer og speil.
(1000 ark, 38x37cm).

Polèrpapir (1000m) 
1-Lags polèrpapir. Også egnet til vask av vinduer.
(1.000mtr x 28cm).

Lettørk
Solide lo-frie kluter i en praktisk dispenserboks. Vel egnet til 
polering.

Papirholder Stående
Solid stående stativ til papirruller.

Papirholder Veggmontert
Solid veggmontert holder til papirruller.

1000 vel 10 3313/6
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

150mm 20 3223/1

77mm 20 3223/2

150mm 20 3224/1

77mm 20 3224/2

150mm 20 3225/1

77mm 20 3225/2

150mm 20 3226/1

77mm 20 3226/2

150mm 20 3227/1

77mm 20 3227/2

22mm 1 3229/1

10st 10 3229/2

Beskrivelse

Abralon 500 150mm eller 77mm
Brukes både vått og tørt, til polering eller sliping. (P500)

Abralon 1000 150mm eller 77mm
Brukes både vått og tørt, til polering eller sliping. (P1000)

Abralon 2000 150mm eller 77mm
Brukes både vått og tørt, til polering eller sliping. (P2000)

Abralon 3000 150mm eller 77mm
Brukes både vått og tørt, til polering eller sliping. (P3000)

Abralon 4000 150mm eller 77mm
Brukes både vått og tørt, til polering eller sliping. (P4000)

Slipespole 22mm
Slipespolen i kombinasjon med rosettet er perfekt for våtsliping og 
mindre lakkskader

Rosett 22mm P2000
For håndsliping av mindre overflater

Mykplate
Fleksibel og myk plate til 150mm og 70mm bakplate.

150mm 1 3231/13

77mm 1 3231/14

57



Sl
ip

in
g 

Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

- 1 3234/02

150mm 1 3235/1

77mm 1 3235/4

Beskrivelse

Støvnib fjerner
Spesialverktøy til fjerning av lakkdråper og støvpartikler i ny lakk.

Håndblokk Rund
Håndblokk til manuell sliping. Fåes 150mm	en	77mm.

Blue Line Sanding paper 
For småreperasjoner i lakk. Fåes	P1500		en	P2000.

P1500 100 3461/2

P2000 100 3461/3
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

2 100 3008/1

1 500 3008/2

- 1 3011/1

- 1 3031/1

- 1 3007/6

- 1 3007/2

- 1 3007/3

Beskrivelse

Gulvmatter (54 x 45cm) 
Papirmatter med plastikkunderlag.

Veggholder for setetrekk (RVS)
Veggholder holder for setetrekk i rustfritt stål.

Veggholder for setetrekk (rull)
Veggholder for setetrekk på en praktisk rull.

Matteklyper 
Veldig solide matteklyper i rustfritt stål.

Setetrekk (boks)
Engangssetetrekk i en praktisk dispenserboks. (MDPE).

Setetrekk (rull)
Engangssetetrekk på rull. (HDPE).

Hjulmaske
Justerbar hjulmaske i metall.

Polerings krakk
Denne justrbare krakken er lett å rengjøre. Og den har et 
plastikkgulv til oppbevaring av verktøy osv. Høyden kan justeres 
fra 37-50cm.	

- 500 3006/2
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

Compleet 1 3047/01

10l 1 3047/15

25l 1 3047/14

500ml 1 3037/2

- 1 3037/7

- 1 3107/1

Beskrivelse

K-Flaskeholder 0,5/1l
Veggmontert holder til 0,5 og 1l konsentratflasker.

Polèrputeholder plastikk
Polèrputeholder i plastikk for enken lagring av puter.

Pulverlakkert gulvstativ
Eksklusivt gulvstativ til lagring og bruk av 5l og 25l kanner. Spesielt 
designet til Colorline systemet.

Poleringsmaskinholder
Veggbrakkett til poleringsmaskiner.

Cartec Lagringsboks
Oppbevaringsboks i plastikk.

- 1 3241/00
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

M                                  1                             3542/1-M

L                                     1                             3542/1-L

XL      1                             3542/1-XL

XXL                               1                             3542/1-XXL

M                                  1                             3543/1-M

L                                     1                             3543/1-L

XL      1                             3543/1-XL

XXL                               1                             3543/1-XXL

- 1 3535/1

M                                  1                             3547/1-M

L                                     1                             3547/1-L

XL      1                             3547/1-XL

XXL                               1                             3547/1-XXL

M                                  1                             3547/2-M

L                                     1                             3547/2-L

XL      1                             3547/2-XL

XXL                               1                             3547/2-XXL

 M                                  1                             3550/1-M

L                                     1                             3550/1-L

XL      1                             3550/1-XL

XXL                               1                             3550/1-XXL
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56						 1                             3540/1-56

46     1                             3540/1-46

48     1                             3540/1-48

50						 1                             3540/1-50

52						 1                             3540/1-52

54						 1                             3540/1-54

58						 1                             3540/1-58

Beskrivelse

Cartec t-skjorte
T-skjorte med Cartec logo.

Cartec bukser
Bukser med cartec logo. Fåes i størrelse 46, 48, 50, 52, 52, 54, 56 og 
58

Cartec jakke
Sølvfarget vindjakke med Cartec logo.

Cartec polo t-skjorte
T-skjorte med Cartec logo. Fåes i M, L, XL pg XXL.

Cartec genser
Genser med Cartec logo. Fåes i M, L, XL og XXL.

Cartec jakke
Svart jakke med Cartec logo. Fåes i M, L, XL og XXL.

Cartec pilotjakke
Pilotjakke med Cartec logo. Fåes i M, L, XL og XXL.

WaxGuard polo t-skjorte
T-skjorte med WaxGuard logo. Fåes i M, L, XL og XXL.

M                                  1                             3505/1-M

L                                     1                             3505/1-L

XL      1                             3505/1-XL

XXL                               1                             3505/1-XXL
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Produkt størrelse forpk. Produkt
nr.

L 1 3547/3-L

XL 1 3547/3-XL

XXL 1 3547/3-XXL

XXXL 1 3547/3-XXXL

C
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Beskrivelse

Cartec vest
Vest med Cartec logo. Fåes i L, XL, XXL og 
XXXL.

Cartec caps
Caps med Cartec logo.

- 1 3506/1
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PROFESJONELL FORBEREDELSE OG PRESENTASJON
AV KJØRETØYER ER EN ANERKJENT FERDIGHET. DET 

KREVER OPTIMALE PRODUKTER SAMMEN MED EN 
PERFEKT SERVICE.

. . . OG ER BASIS FOR ET GODT SAMARBEID!

PRODUKTLINJE Rengjørings- og 
vedlikeholdsprodukter Paint 
Compound
Super lakkrens
Perfect Polish
Excellent PTFE Wax
Express Wax
All Perpose Cleaner
Interior Cleaner Wheel Cleaner Acid free 
Motorvask MV-40
Truckfoam XR 500
Twister Comfort
Aktiv shampo
Wax shampo
Splash shampoo
Glass Klar
Vinyl
Dash-Fresh
Motor-Fresh
Leather Care
Tjærefjerner
Multi degreaser
Kristalwax
Håndsåpe
Clay-bar
Luktforfrisker
Klistremerkefjerner
Skumdemper
Quicksol

Lakkforsegling
WaxGuard
WaxGuard Conditioner
Prep First
TexGuard

Refinish-line
Compound 4800
Finish 12000
WaxCoat

Rense- og poleringsmaskiner 
Møbeltrekksrens 
Ozonapparat.
Støvsugere
Pumper
Mixing System
Høytrykksspylere

Diverse
Polèrputer og kluter Stoff- og tørkekluter
Papir
Vaskesvampeer
Fluesvamp
Pusseskinn
Felgring i metall 
Felgkost
Vaskebørster
Vaskehandssker
Skuffer
Flasker
Handsker
Tapekraner
Stanleybladerer
Stoler og gulvmatter

Aerosoler
Wheel Silver
Matt svart
Cockpitspray
Spraywax
Glassfoam
Impregning
Blank lakk
Glue Remover
Vinyllakk
Body coating svart
Break Cleaner

CARTEC BV - Verbreepark 13, 2731 BR Benthuizen
Tel. 079 341 01 00 - Fax 079 342 74 48 - E-mail: info@cartec.nl

bezoek ook onze site: www.cartec.nl

CARTEC NORGE AS
Pindsleveien 8 B, 3221  Sandefjord
+47 (0)33 44 61 00
post@cartec.no




